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Læseklasser er ikke det optimale 
tilbud i dag

Visitationen til læseklasserækker er 
faldende. Lærere og ledere mener, at 
læseklasserne bør nedlægges, fordi 
eleverne hører til i  en almenskole eller i 
et andet specialtilbud.

Elevgruppen har ændret sig
Læseklasseelever har andre primære 
udfordringer end læse- og skrivevanskeligheder 

Der er brug for mere viden på 
skolerne

Lærerne mangler viden og kompetencer 
om læse- og skrivevanskeligheder til at 
understøtte de strategier, som hjælper 
elevgruppens trivsel og faglige udvikling. 

Manglende rød tråd og retning
Den fælles understøttelse af området 
opleves nedprioriteret over de sidste år, 
og skolerne mangler derfor fælles retning 
og rød tråd for kommunens ønsker for 
området. 

Kompetencedækning er svært
Blågaard skole har haft svært ved at rekruttere 
lærere med kompetencer inden for læseområdet

Eleverne skal have de rigtige rammer i 
almen
Segregering kan betyde, at læseklasseelever 
kommer fagligt og socialt bagud i forhold til fx 
BUF-Flex elever senere hen

Lærerne mangler kompetencer 
Lærerne mangler viden og kompetencer om 
området – især i forhold til BUF-Flex-elever

Variation mellem skoler
Kvaliteten af læse- og skriveindsatsen afhænger 
bl.a. af lederens prioritering og læsevejlederens 
timer

Pædagogerne er ikke tænkt med
Pædagogerne i skole og KKFO bruges ikke som en 
del af læse- og skriveindsatsen

Der er ingen krav og procedurer
Læsepolitikken er ikke opdateret siden 8, og 
det er op til skolerne at strukturere indsatsen

Læsekonsulenter mangler
KK har ikke læsekonsulenter i forvaltningen, og 
der mangler derfor en systematisk 
understøttelse af området

Der mangler netværk og vidensdeling
Netværk mellem områderne og læsekonsulenter 
mangler, så viden og erfaringer bliver ikke delt
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Hænger sammen med skolernes eksisterende indsatser 
i form af bl.a.:

• Læsevejledere på alle skoler

• Adgang til digitale hjælpemidler på alle skoler

• Mulighed for BUF-Flex for elever med læse- og 
skrivevanskeligheder 

• Kompetenceudvikling i digitale hjælpemidler

• Risikotest for ordblindhed i . eller . klasse, løbende 
test i læsning og ordblindetest

Læsekonsulenternes opgaver løses 
i tæt samarbejde med den øvrige 
områdesupport, herunder 
psykologer, talehørekonsulenter 
mfl. 

Hænger sammen med den 
øvrige understøttelse af 
områdeforvaltninger og 
skoler 

SKOLENIVEAU
OMRÅDE-
FORVALTNING

CENTRALT 
NIVEAU

Midler til indsatser på skolerne, der anvendes til bl.a:

• Korte intensive forløb for elever i målgruppen med 
behov for det (Midlerne forankres i områderne, med 
henblik på at indsatserne kan iværksættes på tværs af 
skoler eller på den enkelte skole efter behov).

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger:

• Kompetenceopbygning om metoder til undervisning 
af elever med læse- og skrivevanskeligheder og 
ordblinde

Læsekonsulent i alle 
områdeforvaltninger, der primært 
arbejder på skolerne med fx:

• Co-teaching

• Praksisnær 
kompetenceopbygning

• Etablering af forældrenetværk

Tværgående indsatser:

• Ny læsepolitik for 
Københavns Kommune 

• Vejledninger 
(gennemsigtig og klar 
information til skoler, 
elever og forældre

• Forbinder til områdernes 
læsekonsulenter

Nye 
indsatser

Eksisterende 
indsatser


